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TÓTH PÁL
m û v é s z p o r t r é

TÓTH PÁL

1957-ben született Pusztaszeren.
1975-ben szerzett grafikus-sokszorosító
bizonyítványt. 1975-1981 között a Móra
Ferenc Múzeum kiállításrendezôje majd
grafikusa.
1981 óta tagja a mûvészeti alapnak illet-
ve a Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének Alkalmazott grafikával
könyvillusztrációval foglalkozott.
A kilencvenes évek közepéig Kecskemé-
ten a Nemzetközi Zománcmûvészeti Al-
kotótelepen ismerkedett meg a tûzzo-
mánc technikájával.
1975-tôl szerepelnek munkái hazai kiál-
lításokon, ahol önálló anyaggal mutatko-
zott be.
2000-tôl zománc-miniatûrökkel és olaj-
festmények készítésével foglalkozik.
2004 -ben zománc-miniaturáit bemutató
cikk jelent meg az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban egy szakmai magazinban.
Munkái megtalálhatóak számos külföldi
magángyûjteményben.
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Tisztelt Csongrád Megyei Sport-, és Hivatásos
Vadászok !
Közel egy éve választottak az Országos Magyar
Vadászkamara Csongrád Megyei Területi
Szervezete elnökének, és azt gondolom illendô
pár szóval beszámolni errôl az idôszakról.
Amikor elfogadtam a felkérést erre a feladatra,
nem is gondoltam, hogy ilyen nehéz megbízást
vállaltam ennyire nehéz idôszakban. Valószínû-
leg az emberek legtöbbje csak örül a megtisztel-
tetésnek, hogy vezetônek kérik fel, számosan
vannak, akiket a “velejáró” motivál, és nem
feltétlenül gondolja át tövérôl-hegyire, hogy mi
is lesz pontosan a dolga. Azt hiszem, én magam
elsôsorban a tenniakarás, és a szükségszerû vál-
toztatás igénye miatt mondtam igent. Szeren-
csére – bár így is indultunk neki – remek tár-
saim vannak a munkában, akikkel nagy
lendülettel fogtunk hozzá az elképzeléseink
megvalósításához.
Két nagyon fontos területet jelöltünk ki a “fô-
csapás” irányaként: az alapszolgáltatás minél
magasabb színvonalú ellátását, és az új arcu-
lat megteremtését.
Amikor az elsô lényeges terület valamilyen fajta
reformján törtük a fejünket, a legnagyobb
meglepetést az okozta, hogy nem találtuk meg
igazán azt az alapszolgáltatást, melyet nyújtunk
– nyújtanunk kellene. Többször átböngésztem a
Vadászkamaráról szóló törvényt, az OMVK
Alapszabályát, és azt olvastam ki belôle, hogy a
keret jól meg van szerkesztve, de kitöltése a mi
feladatunk. Azt hiszem, ezek az alapdokumen-
tumok még arra a szituációra készültek, amikor
a kamarai tagság kötelezô volt valamennyi
vadász számára, és bizony azt látom, nem is si-
került az Alkotmánybíróságnak a “kötelezôsé-
get”eltörlô döntését azóta sem feldolgozni.Amit
tenni tudtunk az ügyben, az annyi volt – és
talán ez sem volt kevés -, hogy a vadászjegyek
kiváltásának megkönnyítésére lehetôséget
biztosítottunk a megye több pontján egyéni
vadászainknak és vadásztársaságainknak
kisebb utazási idôvel és költséggel ezt az évente
szükséges dolgot végrehajtani. Számos olyan
dolgot csináltunk még, amely valahol ennek a
bizonyos “alapszolgáltatások színvonalának
emelése”körbe tartozott ugyan, de kissé kevere-
dett más szervezetek munkájával is. Ilyen volt
például a vadászterületek megújításával
kapcsolatos – és szerintem nagyon hasznos –
elôadás a megyeházán, ahol a vadásztársasá-
goknak és vadászni szándékozó földtulaj-
donosoknak kívántunk segítséget nyújtani.
Ebbe a körbe tartozott az árvízvédekezésben
vagy éppen a publicisztikában élenjárók
elismerésére alapított díjaink átadása,
melyek során a vadászat és vadgazdál-kodás-
ban  különösen a megyénk érdekében

tevékenykedôk munkáját ismertük el oly
módon, hogy a megye vadász-képzômûvé-
szeinek alkotását adományozva egyszer s mind
mecenatúrát is folytattunk, valamint a 2006-
ban alapított Spektív-díj, mely a szakmailag
legeredményesebb vadgazdálkodót részesíti
elismerésben az ôzvadásztatásban elért ered-
ményei alapján figyelembe véve a tervben meg-
fogalmazottak teljesítését és kompenzálva a
“mínusz pont” szankcionálásának eltörlésébôl
fakadó negatív tendenciákat.
Igyekeztünk a lehetô legpontosabb nyilván-
tartást elkészíteni azért, hogy a tagjaink
elérhetôsége naprakész legyen, ezen még van
mit csiszolni, mint ahogyan a Vadászrész
megküldésével kapcsolatosan is van javítani
való.
A másik fontosnak tartott terület az arculat-
teremtés volt, melyben talán sikerült igazán jó
dolgokat is létrehoznunk. A Csongrád Megyei
Vadászkamara elnöksége elhatározta, hogy
megpróbál minden olyan rendezvényen jelen
lenni, amelyen lehetôségünk van megismertetni
magunkat, megismerkedni másokkal, megis-
merni mások véleményét, megismertetni
másokat a megyénk értékeivel. Ennek jegyében
részt vettünk szinte minden jelentôs szakmai
rendezvényen az országban, és számos megyei
rendezvényen, ha lehet támogatva azokat a sike-
resség érdekében.
Részvettünk a Szalonka bálon melyet anyagi-
lag is támogattunk, megrendeztük a Vadászma-
jálist Csongrádon, mely az “ôzmustra” elsô
kezdeményezése volt, jelen voltunk a
Csongrád és Baranya Megyei Vadásznapon,
az I. Kürtös Fesztiválon, a Vadászati Kul-
turális Egyesület Majálisán, a Székelyud-
varhelyi Nagyküküllô Vt 100 éves évfor-
dulóján, a Szent Hubertus Napok ren-
dezvényen, buszos részvételi lehetôséget biz-
tosítottunk a Nyúlkonferenciára, képviseltük a
megyét a Szálkai Szarvasnyitányon, részt vet-
tünk a Magyar Vadvilág Társaság alakuló
gyûlésén és támogatjuk törekvéseiket, valamint
a Bársony István Szakközépiskola diákjait
támogattuk az I. Ifjúsági Vadhívó Európa
Bajnokságon és a Vadászképzô Intézmények
Lôversenyén való részvételen. A 2006. évi
Országos Vadásznap rendezvényen közel 100
fôvel jelentünk meg, amely nagyon jól esett a
rendezôknek, és amely jelentôs szervezô munka
eredménye volt. A megyei elnökség tagjai
formabontóan részt vettek a magasles építô
versenyben, és tisztességesen helytálltak,
miközben Csongrád megyei csapat – a Dalerd
Zrt. csapata - nyerte  a versenyt. (7 csapatból 4
Csongrád megyei volt!) Külön öröm volt, hogy
kategóriájában szintén egy megyei hivatásos
vadász nyerte a fôzôversenyt. A legnagyobb sik-

ert ebben az évben a Csongrád Megyei
Vadászkamara a Hivatásos Vadászok Orszá-
gos Szakmai Versenyének megrendezésével
érte el, amelyet az Ópusztaszeri Vízügyi Vt.
területén tartottunk, és amelyen valamennyi
megye képviseltette magát versenyzôvel. A
szervezés és a lebonyolítás, melyben a számos
hivatásos vadász, vadásztársasági tag, és a
munkánkat segítô szervezet – Kiskunsági
Nemzeti Park, Dalerd Zrt.- képviselôi is részt
vettek azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük,
országosan is jó visszhangot kapott. Ter-
mészetesen hab a tortán, hogy a csongrádi
Szabó Tamás ezt a versenyt is megnyerte,
megvédve ezzel a 2005. évi elsôségét.
Életre hívtuk a Vadászkamara megyei Kynoló-
giai Bizottságát, megalapítottuk a RES NUL-

Évértékelô

(folytatás a következô oldalon)

A vadászbálról...
A Csongrád Megyei Vadászkamara 2007.
február 23-án pénteken Megyei Vadászbált
rendez a Hangár EXPO területén. A bál
fôvédnöke Pintér István, az FVM fôosztá-
lyvezetô-helyettese, a magyar
vadgazdálkodás vezetôje lesz. A bálon a
hagyományoknak megfelelôen a vadászati
ünnepi alkalmakkor szokásos programok
lesznek, kürtösök, táncosok, vadételek,
finom borok. Gazdag választék lesz kok-
télokból-sörökbôl-pezsgôkbôl, a
dohányosok külön teremben füstölhetnek,
a zöld szalonban ahol hangulatos sza-
lonzene mellett lehet majd beszélgetni.
Mûvészeti alkotásokból és trófeákból ren-
dezünk kiállítást.
A bál helyszíne jól megközelíthetô autóval,
zárt, örzött parkoló áll a vendégek ren-
delkezésére. A részletes program és
meghívó a késôbbiekben kerül köz-
zétételre, a belépôjegyek a vadászboltok-
ban és a rendezvény szervezôinél lesznek
megvásárolhatók.
Belépô vásárolható:
- Csongrád Megyei Vadászkamara

Szeged, Irinyi út 1 IV. em. 21. iroda 
- FM Hivatal Vadászati és Halászati

Osztálya, Szeged, Deák F. u.
- Hargita Jagd Vadászbolt

Hódmezôvásárhely, Andrássy út 32.
- Harcsa Horgász és Vadászbolt 

Csongrád, Zsinór u. 16 
- Horgász-vadászbolt 

Szentes, Horváth Mihály u. 8.
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LIUS díjat, melyet a vadászat-vadgazdálkodás
területén nem feltétlen vadászként
tevékenykedôket is értékeli, és eljutottunk odáig
is, hogy pénz-jutalomban részesítettük a
kiemelkedô munkát végzô kamarai tagokat.
A szép sikereket, és természetesen kisebb
kudarcokat is hozó múlt után remélem van akit
érdekel a jövôkép is. Én, és szerintem akik
vadászunk és még szeretnénk a késôbbiek
során is vadászni, valamennyien abban
vagyunk érdekeltek, hogy legyen Vadászkama-
ra. Azért gondolom elsôsorban, hogy lennie kell
érdekképviseletnek, mert azt látom, hogy
szépen lassan “állam bácsi” mindenhonnan ki
akar vonulni, csak kereteket kíván meghatá-
rozni, és ezen keretek tartalommal való
megtöltését kellene valakinek koordinálni,
segíteni, irányítani. Erre biztosan egy meglévô
szervezet lenne a legalkalmasabb, az a
szervezet, mely egyébként bírja a törvényi hát-
teret is mindehhez: a Vadászkamara. A
Vadászkamarának megvan minden adottsága
ahhoz, hogy hatékony legyen: van magyarorszá-
gi viszonylatban számottevô tagsága –  55-56
ezer vadász  -, van törvényben biztosított
érdekképviseleti jogosítványa, a tagokon
keresztül van komoly gazdasági potenciálja, van
rendkívül magasan képzett szakembergárdája,
és jelentôsnek nevezhetô anyagi bázisa.
Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy kevés
olyan lehetôséggel bíró szervezet van Ma-
gyarországon, amely közfeladatokat ellátó
szervezetként mûködik, és amelyrôl a törvény
úgy fogalmaz : “…..elismerve a vadászok szak-
mai önkormányzathoz való jogát …”. Mi itt
Csongrád megyében elhatároztuk, meg-
próbálunk élni a törvény biztosította
lehetôségekkel, és a magunk eszközeivel
igyekszünk a lehetô legtöbbet tenni a
vadászainkért.
Egy új irány kijelöléséhez mindig szükséges egy
kiindulási pont. A kamara megyei vezetése úgy
határozott, hogy új bázist alakít ki a
munkájához, új székhelyet keres magának.
Mivel alapvetôen környezet- és termé-
szetvédônek is tekintjük magunkat, ezért
logikusan az ATIVIZIG-ATIKÖFE tápéi
székházában kerestünk helyet magunknak. Itt
alakítjuk azt a bázist, amely jól és egyszerûen
megközelíthetô, tágas és célszerû elrendezésû,
és mindenképpen több funkció ellátására alkal-
mas. Egyrészt kialakításban és kinézetben kell,
hogy reprezentálja a kamarát, másrészt alkal-
mas lesz arra is, hogy kisebb-nagyobb ren-
dezvényeket lehessen tartani.
Az elmúlt évek szomorú statisztikái miatt a
balesetek megelôzése érdekében a kamara a
vadászvizsga elôkészítô tanfolyam
kötelezôvé tétele mellett tette le a voksát,

mely azt is jelenti, hogy a kamara hely-
iségeiben történhet a felkészítés, és a vizs-
gáztatás is. Szeretnénk, ha bôvülhetne a
kamara tevékenysége a késôbbiek során olyan
feladatokkal, melyekhez rendelkezünk
megfelelô szakmai felkészültséggel, és amelyre
az elôzetes hírek szerint az eddigi “FM Hivatali
rendszer” átalakulása miatt lehet szükség.
Ilyennek gondoljuk a trófeabírálatot, a
külföldiek vadászati engedélyének
kiváltását, és az évente pályázható támo-
gatások elosztását, valamint a krotáliák és
nyilvántartó füzetek kiadmányozását és
hitelesítését, a hivatásos vadászok ügyeit.
Minden bizonnyal több feladatot kell jelentsen a
hivatásos vadászok munkájának ellenôrzése,
minôsítése, koordinálása, és a hivatásos vadá-
szok továbbképzése annál is inkább, mert a

hivatásos vadászok kötelezô kamarai tagsága
nem változott. A jövô vadásztársadalmának
alakulása olyan irányba fejlôdik, hogy a mai
vadászok jelentôs része, és a jövôben vizsgázók
túlnyomó százaléka is kizárólag vadászni
szeretne.
Nem kíván komoly ismereteket szerezni a
vadászatot illetôen sem biológiából sem
vadgazdálkodásból, pusztán azt szeretné, ha
minél többet és minél eredményesebben
vadászhatna. Ha ez igaz – márpedig azt hiszem,
nehezen lehetne mást állítani – akkor erre felé
kell a kamarának is a tevékenységét irányítania.
A vadászképzés során, mely a sportvadász
képzést jelenti, elsôsorban a gyakorlati
ismereteket, ezen belül kifejezetten a

Évértékelô
(folytatás a elôzô oldalról)

Spektív-díj

A Vadászkamara megyei elnöksége a 2/2006 sz. határozatában foglaltak szerint a FM
Hivatal Vadászati és Halászati Osztállyal a vadgazdálkodás ezenbelül az özzel való
gazdálkodás érdekében „SPEKTIV DIJ“-at hirdetett meg. Az értékelés az ôzbakidény
befejeztével zajlott. A díjat ezévben a Fábiánsebestyényi Önkormányzati Vt. nyerte, az
átadásra november 29-én került sor Hódmezôvásárhelyen Rózsa Róbert rendezvény
házában. A díjat, egy 30x75-es Swarovski spektivet Dr. Kós György a vt. elnöke, Uram
Zsolt hivatásos vadász és Sarkadi Szabó Gábor gyakornok kiséretében Hegyes Zoltán
elnötôl illetve  Szél István osztályvezetôtôl vette át.
A megyében öt vadászatrajogosult nem mutatott be minuszpontos agancsot a bírála-
ton, ahol egyébként 1872 bakot bíráltak el, ebbôl 362 lett érmes (72 arany, 137 ezüst és
153 bronz) és 212 kapott minuszpontos értékelést (-1: 114 db., -2: 50 db., -3: 48 db.)  A díj
elnyeréséhez ezúton is gratulálunk, és kívánunk mind a  gyôztes vt.-nek mind a többi
vadászatra jogosultnak sikeres és eredményes vadgazdálkodást.

MGY
Hegyes Zoltán. dr. Kós György a vt. elnöke,
Uram Zsolt hivatásos vadász, Sarkadi Szabó Gábor gyakornok
és SzéI István osztályvezetô

(folytatás a következô oldalon)
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fegyverkezelés szabályait kell a legnagyobb
hatékonysággal elsajátíttatni a jelöltekkel, és
nem szabad engedékenynek lenni ebben a
kérdésben. Szeretnénk megváltoztatni a vizs-
gáztatás szisztémáját, hiszen a legritkább
esetben fog a vizsgázott vadász “kispuskával”
vadászni, és ritka az a vadászati mód, amikor a
“skeet jellegû” szóló fácánra csak egy patronnal
lehet lôni. Azt hiszem fontos lenne, hogy a
vadászni szándékozó ismerje meg a vadászpus-
ka hatását, tudja meg milyen nagyot durran és
üt a nagygolyós, és hogyan kell például
futó/guruló célpontra szabályosan lôni. Az is
lényeges, hogy a vadászati törvény azon részeit
ismerje meg a jelölt, amelyek be nem tartása
súlyos következményekkel járhat.
Természetesen az elôbbiekbôl logikusan
következik, hogy felértékelôdik a hivatásos
vadászok munkája, hiszen a vadászok jelentôs
része az ô segítségét kell hogy igénybe vegye
elsôsorban a trófeás vad elejtésében, a társas
vadászatok lebonyolításában. Ebbôl kifolyólag
szeretnénk a hivatásos vadászok továb-
bképzésére minél nagyobb hangsúlyt fektet-
ni, szeretnénk a szakmai és etikai továb-
bképzésük mellett a nyelvtanulást és a
kürthasználatot is “forszírozni”. Reméljük az
újonnan alakuló vadgazdálkodók segítik ez
irányú elképzelésünket.
Egy gondolat a megyei FM Hivatalok ter-
vezett átalakításához. Sajnálatos, hogy nem
tudtunk véleményt nyilvánítani az egyre biz-
tosabban bekövetkezô hatósági feladatok áta-
lakításáról, melynek során tudomásunk szerint
összevont “mezôgazdasági hivatalok” veszik át a
vadászati hatósági feladatokat, és ez a legkevés-
bé valószínûsíti, hogy bôvülni fog az apparátus,
javulni fognak a körülmények. Én személy
szerint azt gondolom, nem szerencsés dolog
dönteni átszervezésrôl a feladatok pontos
ismerete, és azok elláthatóságának feltételeinek
megteremtése elôtt/nélkül.Azt pedig különösen
sajnálom, hogy a szakmai érdekképviselet nem
tájékozott a döntést megalapozó vizsgálatokról,
az elôkészítés részleteirôl, miközben a döntés
meglehetôsen húsbavágó kérdés ha csak a
hivatásos vadászok alkalmazásával kapcso-
latosan is vizsgáljuk.
Nem szabadna hagynunk, hogy a véleményünk
megismerése nélkül szülessenek bennünket
érintô döntések, mint ahogyan  - a mi megyénk
esetében biztosan  - nem szabadna engedni,
hogy egy jól felkészült szakemberekbôl álló
felügyelô/ellenôrzô szervezet hosszútávú
vadgazdálkodási stratégiája veszendôbe men-
jen. Arról talán nem is beszélve, hogy (esetleg)
egy egyszemélyes “hatóság” hogyan lesz képes
10 éves vadászati terveket értékelni, azok végre-
hajtását ellenôrizni, hosszú távú koncepciókat
kidolgozni, elemzéseket és statisztikákat
készíteni A megyei kamarai elnökségnek feltett

(folytatás a elôzô oldalról) szándéka, hogy a tagok által befizetett tagdíjat
és az egyéb szolgáltatásokra befizetett díjak
nálunk maradó részét arra szeretnénk fel-
használni, hogy a Vadászkamara jelentôsége
növekedjen, a kamarai tagok minél többet
“visszakapjanak” a befizetésükbôl. Ha nem
tudná valaki, szeretném elmondani, hogy az
elnökség, valamint a bizottságok vezetôi és
tagjai tiszteletdíj nélkül végzik a
munkájukat, ezzel jelentôs forrást biztosítva az
ötleteink megvalósításához. Számos szervezet
kíván a vadászokért tenni, és ennek mi –  mint
vadászok – örülünk, hiszen minél többen gon-
dolkodnak és tesznek/áldoznak értünk, annál
jobb lesz/lehet nekünk.
Természetesen a lehetôségeinkhez mérten
támogatni is kívánjuk ezeket a törekvéseket.
Nekünk azonban mégiscsak az a feladatunk,
hogy amit csinálunk, azt a Vadászkamara
nevében és érdekében tegyük. Szeretnénk több
olyan rendezvényt szervezni, amely
lehetôséget kínál arra, hogy találkozzanak
és beszélgessenek a vadászok a nem
vadászókkal, és derüljön ki, hogy a vadászat
egy olyan szenvedély, mely képes létrehozni is
nem csak elpusztítani. Megrendezzük 2007.
február 23.-án Szegeden a Megyei
Vadászbálunkat, melyre minden vadászt,
közéleti személyt, országgyûlési és önkor-
mányzati képviselôt várunk, és amely lehetne
egy fontos közéleti eseménye Csongrád megye
vadásztársadalmának. Szeretnénk magunkat
megmutatni a Hódmezôvásárhelyi Állat-
tenyésztési Napok rendezvényen, mely az Alföld
egyik legjelentôsebb és legtöbb vadászattal is
foglalkozó látogatóját vonzó eseménye, és amely
egyben lehetne a 2007. évi ôzbak idény nyitánya
is. Szeretnénk, ha - mint ahogyan elindult vala-
mi 2006-ban - tovább fejlôdnénk jövôre is,
nagyobb elszántsággal, több ötlettel, színvon-
alasabb formációval, és egyre nagyobb létszám-
mal a rendezvényeken. Kellenek a kritikák is, és
kellenek a támogató megjegyzések, mert ezt a
munkát egyedül úgysem tudjuk eredményesen
végezni egymagunk.
A  jövônket  részben nekünk is lehet befolyásol-
ni, próbáljuk meg tehát.Terveink között szerepel
a Vadász Közéleti Kávéház beindítása, mellyel
a kommunikációt szeretnénk javítani tagjaink
között, melyhez tartozóan szeretnénk mindenki
részére elérhetôvé tenni a Kamaránk 2007. évi
esemény-naptárát azért hogy bárki látogathassa
ezeket a rendezvényeket. (Az eseménynaptár
lapunk középsô oldalpárján olvasható. A szerk.)
Az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád
Megyei Területi Szervezete nevében minden
Csongrád megyei vadásznak kívánok  békés,
boldog Karácsonyt, és vadászsikerekben gazdag
Új esztendôt!

Hegyes Zoltán elnök

(folytatás a következô oldalon)

Vadászjegy érvényesítés

Felhívjuk kedves vadásztársaink figyelmét,
hogy a vadászjegyek érvényesítésére az alábbiak
szerint szíveskedjenek felkészülni!
A 79/2004 (V.4.) FM rendelet 50.§ 1. Az Állami
vadászjegy kiadásának, és egyéni lôjegyzék
kiállításának, érvényesítésének díja összesen
10.000,-Ft. A korábbi évek gyakorlatát követve a
vadászjegyek egyéni, és csoportos
érvényesítését 2007. január 3-tól kezdjük. A
vadászjegy egyéni érvényesítése esetén,
munkanapokon 9.00-13.00 óráig történik. A
csoportos érvényesítés 2005. január 9-tôl –
január 31-ig, kihelyezett vadászjegy
érvényesítés február 12-tôl február 15-ig tart,
kérjük az egyéni kiváltókat lehetôleg ne ezeken
a napokon forduljanak hozzánk a vadászjegy
érvényesítése  ügyében.
Költségek Vadászjegy ára: 10.000,-Ft.
Kötelezô felelôsség és balesetbiztosítás: 1.000,-
Ft/év. (Garanciabiztosítás, csak kamarai tagok
részére áll rendelkezésre) természetesen, min-
den vadász azzal a biztosítóval köt szerzôdést,
amelyiket a legkedvezôbbnek ítéli meg. A va-
dászjegyhez kapcsolódó felelôsségbiztosítást
2007. 03. 01.-2008. 02. 28.-ig tartó idôszakra kell
megkötni. Kamarai tagdíjról a december 12-i
Országos Küldöttgyûlés dönt (jelenleg 2.000,-
Ft). A 70. életévüket betöltött, és betöltô vadás-
zok kamarai tagdíj mentességben részesülnek.
A vadászjegy érvényesítését nem csak szemé-
lyesen lehet intézni.Vadászjegy egyéni lôjegyzék
ellopása, elvesztése, megrongálódása esetén,
rendôrségi igazolás, írásbeli nyilatkozat, illetve a
megrongálódott irat ellenében lehet újat
igényelni.Az eljárás díja 3.000,-Ft.Vadászjegyek
érvényesítését március hónapban hétfô, szerda,
pénteki napokon 9.00-12.00 óra, április hónap-
tól kezdôdôen hétfôi napokon 9.00-13.00 óra
között végezzük. Elsô vadászjegyet váltani
valamint vadászjegyet, egyéni lôjegyzéket
pótolni ettôl eltérô idôpontokban is lehet.

ÚJ helyen
a Vadászkamara!

Az OMVK Csongrád Megyei Területi
Szervezetének székhelye 2006. december
18-tól megváltozik, az új címünk:

6727 Szeged-Tápé,
Irinyi János u. 1.
IV. em. 421 ajtó
telefon/fax: 06/62/420-362
06/30/239-49-22 nem változott
új E-mail címünk:

omvkcsongrad@invitel. hu
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„KAMARA KUPA  2007“ Csongrád megyei
vadászok lôversenye A verseny célja:
Versenyzési, gyakorlási lehetôség biztosítása
Csongrád megye lôterein, a lôterek bemutatása.
A verseny helyszinei, idôpontjai:
I. forduló: Kiszombori lôtér, április 7-én 9
órától.
25 korongos vadász skeet + 10 lövés 0.22-es
fegyverrel 50méterrre 
Sákovics József: 30/938-0399
II. forduló: Ásotthalmi lôtér, május 19-én 9-tôl
25 korongos gyorsított korongvadászat + 25
korong trapp Tóth András.
III. forduló: Hmvhely Szakszervezeti Vt. lôtere,
június 23-án 09.00-tól
25 korongos korongvadászat+ 25 korongos
korongvadászat Égetô József:
IV. forduló: Szegedi lôtér, július 14-én 9-tôl
25 korongos vadásztrapp+ 25 korong vadász
skeet Mácsai Béla: 30/955-0134
V. (záró) forduló: Csongrád Cseh István lôtér,
augusztus 11-én 09-tôl 25 korong toronykakas+
5 lövés golyósfegyverrel 130 méterrel
Asztalos Zoltán: 30/219-3677
Nevezési díj: versenyenként, fordulónként 2500

Kamara kupa 2007

Ingyenes jogsegély a civilektôl

Csoportos vadászjegy kiadásának ütemezése:
2007. január 9. (kedd): ôszeszék és Környéke
VE., Csongrádi Május 1 Vt ., Bokros Elléspart
Vt  
január 10. (szerda): Szegedi Felszabadulás Vt .,
Balástyai Móra F. Vt ., Makói Marosmenti Vt.
január 11. (csütörtök): Dorozsma –Domaszék
Vt., Ópusztaszeri Vízügyi Vt., Kitemplom Tanya
Vt., Szegedi Széchenyi Zs. Vt.
január 15. (hétfô): Pitvarosi Petôfi Vt., Ruzsa és
Környéke Vt., Zákányszéki Ft. Vt., Öttömösi Ft.
Vt.
január 16. (kedd) Ásotthalmi Ft. VE., Székku-
tasi Petôfi Vt., Szegedfish KFT, Bogárzó és
Környéke Ft. VE., Dr.Nagy E.Bk. Vt. Szentes,
Sportvadászok Millennium 2000 Vt.
január  17. (szerda): Mórahalmi Ft. Árpád V.
Vt., Szentesi Hubertus Vt., Röszkei Ft.Vt.,
január 18 (csütörtök) Hunor Vt., Szôreg
Kübekház Hármashatár Vt., Kis Ferenc Bk. Vt.,
Gazella Bk. Vt ., Aranyfácán Bk. Vt., Szaksz-
ervezeti Vt., Fábiánsebestyéni Kinizsi Vt.
január 22.(hétfô) Dél-Tisza Vt., Szentesi
Újbarázda Vt .,Maros Vt., OMVV Árpádhalmi
VG ., Pankotai Agrár Rt.
január 23. (kedd): Mindszenti Vt., Földeáki
Dózsa Vt., Fábiánsebestyéni Önk. Vt., Eperjesi
Gazdálkodók E.
január 24. (szerda) DALERD ZRT., Csanyteleki
Újélet Vt., Üllés Potyondi Vt., Királyhegyesi Ft.
Vt.
január 25. (csütörtök) Sándorfalvi Vt., Elôre
Vt., Kék Galamb Vt., Tisza Bk. Vt.
január 30. (kedd) Erdôrendezôségi Bk. Vt.,
Vadcoop Bk. Vt., Gyurgyalag Bk. Vt.,Homoki
Nagy I. Bk. Vt.,Ásotthalmi Bk. Vt.,Cserfa Bk.
Vt., Szent Hubertus VE., Fehérsólyom Bk. Vt.
Turul Bk. Vt .
január 31. (szerda), Deszki Gazdák Vt.,
Kiszombori Marosszögi Egyetértés Vt.,
Szegvári Vt.
Kihelyezett vadászjegy érvényesítés:
Vadászjegyet pótolni (elvesztés, lopás, stb.)
illetve cserélni( az érvényesítô hely betelte
miatt) csak a kamara irodájában lehet.
2007. február 12. (hétfô): 9-15 óra Hód-
mezôvásárhely, Szakszervezeti Vt. vadászháza,
(Táncsics M. u. 25.)
2007. február13 (kedd): 9-15 óra Makó,
Marosmenti Vt. vadászháza, (Teleki u. 7.)
2007. február 14. (szerda) 9-15 óra: Ásot-
thalom, Dalerd zRT. Ásotthalmi Erdészete (Kiss
F. krt.82.)
2007. február 15. (csütörtök) 9-15 óra: Szentes,
Új Barázda Vt. vadászháza, (Csallány Gábor
part 5. (Liget) 

Komoly Tamás
titkár

(folytatás a elôzô oldalról)

Ft.(+1500 ft.) amely magába foglal a versenyzô
részére egy ebédet. A versenyek lebonyolítása,
értékelése a Magyar Korongvadász Szövetség
szabályai szerint.
A Kamara kupa értékelésébe a kiírásban elôl
szereplô versenyszámok tartoznak, de a lôtéren
lehetôség van a második versenyszám
leküzdésére is. Egyéni verseny, de igény szerint
csapatban is indíthatjuk a versengést. A verseny
értékelését a zárófordulóban hajtjuk végre, az
értékelésbe a legjobb négy eredmény számít.
Fordulónként az I.helyezett 15 pontot a XV.-ik
helyezett 1 pontot kap és a versenyzést oklevéllel
dijjazzuk.
Dijazás: A Vadászkamara és versenyt támogató
Harghita-Jagd Kft. az összetett verseny elsô X
helyezettjét dijazza. A verseny gyôztese az
elsôként kiírt Kamara Kupa vándorserleget 
is elnyeri. A korrekt verseny lebonyolítás
érdekében a helyszíneken pontosítások
történnek.

Az OMVK Csongrád megyei Területi
Szervezete Elnöksége

A szegedi “Civil Ház” 2005. januárjától mûködô, civil szervezetek számára megszervezett jogi tanács-
adását számos alapítvány és egyesület keresi/kereste fel. A szervezetek közül sok az ú.n. visszajáró
ügyfél, akik szinte folyamatos kapcsolatot tartanak a Központtal a jogi problémáik megoldásának,
kérdéseik megválaszolásának érdekében. Emellett pénzügyi, könyvelési és adózási kérdésekben is
segítséget nyújt a pénzügyi és könyvelési tanácsadó szolgáltatás, amely pályázati tanácsadással
egészül ki. Munkánkkal így igyekszünk minden segítséget megadni a civil szervezetek mega-
lakulásához és mûködéséhez. Célunk, hogy e sokoldalú és ingyenes tanácsadás lehetôsége minél
több civil szervezethez eljusson. A szentesi Civil Ponttal történô együttmûködés keretében a jogi
tanácsadás kiterjesztése valósult meg. Ezenkívül hasonló formában foglalkozunk egyéb – nem civil
- jogi ügyekkel, problémákkal is.
A jogi és jogtechnikai tanácsadás az alábbi témákra terjed ki:
- civil szervezetek alapítása; alapító okirat (alapítvány), alapszabály (egyesület) megfogalmazása és
megszerkesztése, illetve bírósághoz történô benyújtása bejegyzés céljából;
- létesítô okirat módosítása;
- nem közhasznú szervezetek esetén közhasznú jogállás megszerzéséhez folyamodás, ennek

érdekében a létesítô okirat módosítása;
- hiánypótlás megtétele és bírósághoz történô benyújtása;
- tájékoztatás a kötelezô tennivalókról civil szervezetek létrehozása esetén;
- közremûködés bíróság, illetve ügyészség megkeresésében; az ezen igazságszolgáltatási szervekhez

intézett beadványok elkészítése vagy véleményezése;
- civil szervezetek mûködése folyamán adódó kérdések megválaszolása, problémák rendezése, segít-

ségnyújtás a vonatkozó jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában;
- iratminták biztosítása; tájékoztatók, szabályzatok elkészítéséhez történô útmutatás;
- iránymutatás, szakmai javaslattétel a civil szervezetek jövôbeli mûködésének tekintetében;
- együttmûködés elôsegítése a non-profit szervezetek berkeiben.

Érdeklôdni lehet:
Dr. Valastyán Réka, jogi tanácsadónál 6720 Szeged, Kígyó u. 4., I.em. 10. szoba Tel.: 20/321-30-40
Fogadóóra: Kedd  9-11 óra  és Csütörtök  9-11 óra, illetve egyéb idôpontokban is elôzetes egyeztetés
esetén.
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Vadászkutyák felkészítése a télre

Legfontosabb dolog a veszettség elleni vakcina
megléte, enélkül nem vadászhat a kutyánk.
Takarmányozási szempontból lényeges, hogy
minél kalóriadúsabb és lédusabb legyen az
étele.
Reggel szoktam megitatni a kutyákat, este
melegvízzel felengedett ennivalót kapnak. A téli
minuszos idôszakban fél óra után a vizet (is
kiveszem és) kiöntöm. Annak a kutyának, ame-
lyikkel folyamatosan dolgozom kb. 50 %-kal
több ennivalót etetek a dolgozós napokon. Az
adagolást tartsuk be, öreg kutyáinknál
különösen fontos, hogy ne hizlaljuk el ôket.
A téli kölyökkutyákat naponta többször is
etessük, minimum háromszor, fehérje és szén-
hidrátdus ennivalóval, amit itatás is kövessen.
Lehet kiegészitésként egyéb vitaminokat is
adni, kalciumot és foszfort, ezek jó hatással van-
nak a kiskutya fejlôdésére. Kiskutyáknál
féregtelenítésrôl és a védôoltásról sem szabad
megfeledkezni.
Télen etetéshez én mindig több dolgot keverek
össze, fôzök rizst és tésztát, adok hozzá liba-, és
kacsatepertôt, keverek még hozzá átlagos
minôségü kutyatápot, leöntöm forróvizzel,
hagyom egy picit állni és így kapják meg.
Nem vadászó kutyák kisebb, munkára fogott
kutyák emelt adagot kapnak.
Ha kacsázunk, télen kutyánkat feltétlenül fel-
száradva rakjuk a kenelbe, ne fázzanak át az
izületei! Ilyenkor sokkal fontosabb, hogy az elá-
zott kutya jól kiszaladgálhassa magát, vagy
meleg helyre kerüljön, hogy bundája
megszáradjon.
Meg kell még említenem az élôsködök elleni
védelmet, mint külsôt és belsôt. Vizsláinknál

kevésbé jelentkezhet a rühesség, csak ame-
lyikkel rókát hozatok el. Kis négylábu vadásztár-
sainknál, tacskóknál, foxiknál, keverékeknél, ha
a téli idôszakban ugratunk és kotorékozunk
velük, jelentkezhet ez a bôrberegség. Fürösztés-
sel, a téli idôszakban oltással védekezhetünk
ellene. Kombinálva a bolha ellen is
védekezhetünk. A hazavitt élôsködöket perme-
tezéssel és gázpörzsölôvel jól kiirthatjuk a
kutyusok lakhelyén.
Cseppenthetünk szereket a kutyáink nyakára,
ami szintén jó külsô és belsô élôsködök ellen.
(Télen kisebb a veszélye a kullancscsípéssel ter-
jedô babeziózis fertôzésnek, de ha enyhe az idô,
aktívak maradnak ezek az élôsködôk. Az én

kutyám egyszer januárban betegedett meg,
ezért a kombinált kullancs-, és bolhariszató
nyakörvet, sprayt vagy cseppentôt ne spóroljuk
meg! Nem olcsó, de olcsóbb, mint a kezelés, nem
is beszélve kutyánk esetleges elvesztésérôl. Én 6
hónapig hatásos nyakörvet használok, március
1-jén és szeptember 1-jén veszek újat. Így a
legveszélyesebb tavaszi és téli idényben “friss” a
szaga, másfelôl a szarvasbôgés és a szalonka-
idény kezdete eltéveszthetetlen idôpont. - M. T.)
Vigyázzunk a rókák vadászatánál, kotorékozás-
nál ne szégyeljünk gumikesztyüt és szájmaszkot
használni.
Egy orvos ismerôsöm szerint nekünk, akik
kotorékozunk, jó volna egy vérvétellel máj-
funkció vizsgálatot kérni!
Szót kell még ejtenem a szerzett kisebb
sérülésekrôl A nád leszedheti a szemöldököt a
hajtásban, a rókával való találkozásnál a
kotorékos kutyák is számtalan sebet szerezhet-
nek. Kisebb sérüléseket mi is kezelhetünk, de
fontosabb az állatorvosi kezelés, mert meg-
mentheti kedvencünk életét is.
Utoljára egy pár szót a lakhelyükrôl. Nálam a
kutyaházak fából készültek, akkorák, hogy
kényelmesen elfér benne a nagy kan vizsla is,
beleheli magának. Alájuk fûszénát rakok, a
kenelt pedig forgáccsal szórom le. Fedett és
betonozott keneljeim vannak, körberaktam
ôket palával, ez védi ôket a széltôl és esôtôl.
Tudatosan nem irtam le a gyógyszer és permet-
szerek nevét, egy komolyabb állatpatikában
ezek beszerezhetôk. Ne sajnáljuk ezeket
négylábu barátainktól, meghálálják ezt, higyjék
el nekem, sok szép és hálás vadászattal.

Burtics János 
hivatásos vadász

ôszi emlék: labrador sebzett nyulat üldöz

Nyári emlék: németvizsla gerlét hoz

fotó: Komoly

fotó: Komoly
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Nálunk is megjelent a sakál

Amire egy ideje már számítottak a vadászok,
most bekövetkezett: megjelent az aranysakál
Csongrád megyében. Úgy tûnik, nem egy-egy
kóborló példányról van szó, hanem arról, hogy a
faj kezdi elfoglalni a megye nyugati részét. A
ragadozó október végén Öttömös körzetében
került puskavégre. Szabó József sportvadász esti
lesre ült ki egy dögkút mellé, ott jelent meg két
sakál, s az egyiket meglôtte. Az állat középkorú
kan volt. A szerencsés elejtô másnap reggel
rókát zsákmányolt, a képen jól látszik, mekkora
a különbség a két faj között.
A vadászokat nem érte váratlanul az új faj föl-
bukkanása, mert a közelben lévô balotaszállási
és kelebiai erdôségekben régóta honos. A ter-
jeszkedésre kedvezôen hatott, hogy ebben a
térségben az elmúlt években sok erdôt telepítet-
tek. Bálint Zoltán az Öttömösi Földtulajdonosok
Vadászegyesületének vadászmestere elmondta,
valószínûleg nem egyedi, korábban hallottak
már sakált ordítani, néhány nappal késôbb
pedig az egyik tanyából fölhívták ôket, hogy a
sakál ôzgidát zsákmányolt. A szétmarcangolt
tetemet meg is találták. Azóta háromszor láttak
már sakált a területükön, még reggel 9 órakor
is. November végén ismét fölbukkant a
ragadozó a szomszédos Bogárzó és Környéke
Földtulajdonosok vadászterületén. Az egyik
tanyában Kondorosi András reggel széttépve
találta meg anyakecskéjét és a gidát. A kerítésen
volt egy lyuk, ott jött(ek) be a ragadozó(k), ezért
oda csapdát állított. November 28-án reggel a
drótos csapdában megtalálta a megfogódott
sakált. Sajnos, elsô dühében agyonütötte a
ragadozót, pedig azt nagy örömmel befogadta
volna be Szegedi Vadaspark. Veprik Róbert a
Vadaspark igazgatója és Szél István vadászati
felügyelô egyébként két éve a megyehatáron
már hallottak sakálokat ordítani. Azt az ismert
vizsgálati módszert alkalmazták, hogy éjjel a
területen a sakálok ordítását utánzó CD-t ját-

szottak le. Ha tartóz-
kodik a közelben csa-
pat, az válaszol az
ordításra. Ezzel a
módszerrel föl lehet
tárképezni az egy
területen élô csalá-
dokat. A sakálcsapat
ordítása valóban hát-
borzongató élmény,
nem lehet semmilyen
más hanggal össze-
téveszteni.
A mostani eset azért
érdekes, mert eddig
nem hallottuk, hogy
M a g y a r o r s z á g o n
csapdával sakált fog-

tak volna. Ez az állat fiatal kan volt, de a gazda
elképzelhetônek tartja, hogy többen voltak, de
csak egyikük sétált bele a csapdába.
Az elsô aranysakál – ugyancsak egy fiatal kan -
egyébként 2004 júniusában került puskavégre a
megyében, azt azonban innen vagy 60 kilomé-
terre, a megye északi részén a Csongrád környé-
ki Tisza-ártér szomszédságában lôtte Asztalos
Zoltán.
Az aranysakál vagy másik nevén nádifarkas
egykor honos volt Magyarországon, de a XIX.
század végén eltûnt. A 90-es évek elején jelent
meg újra elôször a Dráva árterében, Somogy és
Baranya megyében, azóta észak-keleti irányban
terjeszkedik, minden évben többet lônek belôle.
Egyes vélemények szerint a délszláv háborúk
szorították északra. Alig nagyobb a rókánál, de
lábai hosszabbak, farka rövidebb, tömöttebb.

Viszont közeli rokonával ellentétben csapatban
jár, a család együtt vadászik. Átlagos alomszá-
ma is a rókáéhoz hasonló, ám az egyéves fiata-
lok a családdal maradnak és részt vesznek az
utódnevelésben. Ezt hívja az etológia “helper”
(segítô) funkciónak, s ez azt eredményezi, hogy
a sakálok sokkal eredményesebben nevelik föl
kölykeiket, mint a rókák.
Megítélése vadgazdálkodási szempontból is
ellentmondásos. Egyes vélemények szerint a
róka táplálék-konkurense, ezért ahol megje-
lenik, ott a rókaállomány visszaszorul. Ugyan-
akkor a rókánál sokkal inkább veszélyezteti az
ôzállományt, mert csapatban nemcsak a fiatal
gidát, hanem a kifejlett ôzet is képes megfogni.
Ezt bizonyítja a mostani eset is, ahol a sakál
vagy sakálok a kifejlett kecskét is megölték.
Akadnak azonban olyan nézetek is, hogy a sakál
az ôzállományban természetes szelekciót
gyakorol, s a gyengék, betegek elpusztításával
javítja az állomány erejét. Gellai Tibor hivatásos
vadász Baranya megyei területén azt tapasztal-
ta, hogy amint területükön megjelent a sakál, az
ôzállomány csökkent. Pár év múlva azonban a
korábbinak kb. 80 %-án stabililizálódott, ám
szerinte az átlagos zsigerelt testsúly 2 kg-mal
nôtt. Területük legerôsebb bakját is a sakálos
körzetben ejtették el.
Egy azonban bizonyos: az aranysakál
vadászható faj, ezért, nekünk, vadászoknak
megvan a lehetôségünk, hogy állományát
szabályozzuk. Valamint, hogy új, érdekes
élményekkel gazdagodjunk, egy további fajjal
gyarapítsuk zsákmánylistánkat.

M.T.

A mi farkasunk

Aranysakál és vörös róka – Szabó József elejtô és Szél István vadászati felügyelô
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Farkasok nyomában
Sokféle vadat nem lôttem még, így farkast

sem. Korábbi székelyföldi vadászatainkon a
hajtásokból többször is megléptek elôlünk.
Most januárban újra kaptunk lehetôséget.
Értesítettek barátaink, 15-20 toportyán járja a
környéket pusztítja az ôzet, vaddisznyót még
házi állatokat is.
Nagy hó esett, ez talán megkönnyíti a vadásza-
tot.
A Székelyudvarhely környéki vadászterületen, a
hegyen, az erdôrengeteg közepén levô  barátsá-
gos vadászházban meleg szeretettel várnak
barátaink, jó szokásuk szerint oroszhegyi két-
szer fôzött szilvával, meg Máthé Bandi fôzte
növendék tokánnyal, sütött pisztránggal,
puliszkával.
Ilyenkor csak lovas szánnal lehet feljutni. Künn
tombol a hóvihar, jól esik a kandalló lobogó
lángja mellett  kipihenni a hosszú út fáradal-
mait, beszélgetni az utolsó találkozásunk óta
történt dolgokról.
Természetesen sor kerül a közeli napok terveire
is, hiszen fegyvereink nem véletlenül vannak
szépen sorjában a fogasra akasztva. Talán eléjük
kerül egy elkésett karácsonyi ajándék.
A hírek biztatóak, a területen sok farkas és több
konda disznyó is van. A vadászat kétnapos lesz,
kisebb és nagyobb hajtásokkal, a tereptôl és
attól függôen hol várható toportyán, vagy disz-
nyó.
Reggel már napkeltekor kinn vagyunk a
találkozó helyen. Nagy a hideg és nagy a hó.
Megfigyeltem, bárhol van egy félórányi pihenô,
csoportosulás, a tábortüzet azonnal életre
keltik. Most is a tûznél melegedünk, majd az
eligazítás, szokásos dolgok következnek. Min-
denki a kalapba tesz egy töltényt (házilag gyár-
tott erôs vágott ólmosat), s az így húzott sorrend
szerint elfoglaljuk helyeinket.
Itt csak a Nívák boldogulnak, a terepet jól
ismerô és tapasztalt vezetôk számára nincs
leküzdhetetlen akadály.
A csapat igazán nemzetközi, négy lengyel, két
német, egy román Bukarestbôl, mi hárman
“Magyarból”, természetesen helybéli székely
barátaink, no és sok kutya, pár jó erdélyi kopó,
s néhány “tölteléknek” használt pásztorkutya.
Mindez a legnagyobb csendben, a farkasok
valószínû éjszakázó helyétôl  távol zajlik, ugya-
nis hihetetlenül messzirôl megneszelnek és
megindulnak.
Az elállók felállítása odafigyelést és taktikai
érzéket igényel, a vad bárhol kitörhet, a sza-
kadékokat, árkokat, pataksuvadásokat, erdôsze-
gleteket, mindent gondosan el kell állni.
A hajtás kilenckor indul. A nyomok szerint 7-8
farkas van az erdôben, ôk az elején mindjárt
várhatóak, késôbb már csak disznó. Azt taná-
csolják, ha a hajtás elején jönne is disznó, ne
lôjük, mert esetleg eltérítjük a farkast.
Mindenki fehér álcaruhában van. Az idô

vadászatra  van rendelve, enyhült a hideg
csupán 10-12 fok mínusz van és szélcsend. A
nap melegítôen tûz, a táj gyönyörû,
csodálatosan csillog, a hatalmas havas ôsfenyôk
megannyi menyasszonyai a hó borította hegy-
oldalnak.
A levegô tiszta, a csend félelmetes.
Létezik-e olyan vadász, aki ne ilyenrôl álmodna?
Fôleg mi síkvidékiek!
Nagyon messzire el lehet távcsövezni, körben a
déli lejtôk kaszálóin, kisebb törökbúza-, és
pityókaföldeken sok ôzet lehet látni, a völgyek-
ben apró kis mesebeli fazsindelyes házikók,
kéményeikbôl magasra száll a kék füst, csillogó
tetejû templom tornyok, mind egy-egy kicsiny,
ôsi székely falu közepén. Megkondulnak a
harangok, hangjuk nagyon messzire elhallat-
szik, apró kis pontok mozognak, mennek a
délelôtti Istentiszteletre. Néha egy egy távoli
kurjantás, valaki a kutyájával szigorkodik,
kolomphang: hajtják ki a meleg istállóból a
tehenkét, lovat itatni.
Talán ez a béke, az ôsi tisztaság, természet, nyu-
galom, talán az örökkévalóság, amit csak
álmodunk és most valóságban is itt lehetünk, ez
már önmagában is boldogság. Szinte fájó,

amikor ezt a mesevilágot széttöri az elsô
puskalövés. Feszülten figyelek, a legapróbb
ágrezzenést is hallani lehet. Sehol egy élôlény,
nem tudom a madarak is hova lettek. Egy róka
oson ravaszul a patak mart oldalban végig, fél
lábbal  a vízben.
Most biztosan megússza!
A lövések nagyon messzirôl jönnek, talán a
hajtásból, biztosan felkeltették a kondát, talán

most megindulnak a farkasok! Késôbb a patak
túlsó oldala felöl erôs ágropogást hallok,
valószínüleg disznók mehettek el. Elvonul a
hajtósor, több csoportban összejövünk, - ki-ki a
legközelebbi emberekkel -  ameddig  kialakul az
új felállás, beszélgetünk. Pali barátomnak gra-
tulálunk, bravúrosan helyben marasztott egy
hatalmas szikár kocát. Már csak az agyaras
hiányzik neki, a sok lôtt disznója mellé már
kijárna.
A farkasok a legnagyobb elôvigyázatosság
ellenére is meglógtak. Nyolcat láttak. Ravaszul
szétszóródva, egyesével törtek ki, egyre tudott
csak az egyik lengyel rálôni, de hibázott. Disznó
hét esett..
A nyársas sütögetésnek gyorsan vége, most jön a
java, mondják. Kétfelé válunk, mi áttelepülünk
egy másik völgybe-erdôbe, csak farkasra
megyünk. Jó székely mondás szerint csak
“ehejt” van, ami minimum. 7-8 kilométert
jelent. Az “ahajt” már 10-15 km, de itt a gyalo-
gosnak ez sem számít soknak.
Sûrû erdôt állunk el, ide csak 4-5 puska kell, tel-
jes biztonsággal mondják meg, merrôl várható
és hova tart majd ki a “kutyazabáló” (ugyanis ez
a kedvenc csemegéje).

Három “koppantó” hajt. 4 “zörgô” tereli oldalról
a vadat. A koppantó néha-néha üt a fák oldalára
egyet, a zörgetô 150-200 méterre elöl haladva
tapsol egyet-egyet. Nagyon jól el kell igazítani és
jól kell mûködni együtt a két csapatnak és fôleg
ismerni kell a terepet. Ha jó a szél és az
elôkészítés, akkor a hajtás sikeres, a vadászon

Székely vadászok között

(folytatás a következô oldalon)
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múlik a többi. Én egy suvadás-patak p arton
állok jól elrejtôzve, fehér álcaruhában. Barátom
János  –  mindent tud, amit a vadászatról tudni
kell, sok medvés vadászaton vett már részt még
“Csaóval” is -  eligazít: látod azt a száraz mély
patakmedret bokrokkal tele, ott fog jönni a
toportyán.
Nem telik el fél óra, súgja: ott jön, lassan oson!
Hatalmas kan, meg ne mozdulj, a szempilládat
se mozdítsd!  Itt fog elôttünk eljönni!  Én a sûrû
bokrok között nem látom, viszont rendesen
elkap a vadászláz. Remegek, izzadok, minden
bajom van.
Egyszerre csak oldalról bevág a farkas elé két
rohanó ôz, pont a legrosszabbkor, mert a farkas
megzavarodva, oldalra tôlem távolodóan kitör a
sáncból, majd  kb. 150 méterre egy pillanatra
megáll és visszanéz az ôzekre.

János “ordítva” súgja: lôôjj!

Eldördül a 30-06-os, a farkas lebukik a par-
toldalba, nem látjuk tovább.
Jó 20 perc kell, mire a rálövés helyét meg tudjuk
közelíteni. Gyenge lövés.
Kevés vér, nagy ugrások, de a nagy baj, hogy
nem vonított. A találatot ugyanis akárcsak a
kutya, vonítva jelzi. Egészen estig követjük a
vérnyomot, a hó szinte világít, látnánk még, de
kísérôm úgy dönt, most ne üldözzük, majd
reggel újra nekiindulunk.
Mondanom sem kell, barátaink türelmesen vár-
nak bennünket a lobogó tûz mellett, számomra
egy emberes mogyoróág szépen elôkészítve az
avatásra. Ki kell ôket ábrándítanom.
A hajnal már a nyomon ér bennünket. Neki
vette az irányt a Bucinnak. Ez a falka onnan

(folytatás a elôzô oldalról)

A Karácsonykor nem vadászunk. De az ünnep
akkor esik a legjobban, ha alaposan körberakjuk
vadászattal.
Szent este napján úgy dél körül - ahogy nagy-
anyám mondta - "beáll az ünnep". A nagyobbak
a fa fölállításával, díszítésével, az ajándékok cso-
magolásával, a vacsora elôkészítésével vannak
elfoglalva, az apróbbakat pedig sétálni viszik,
vagy valami más módszerrel terelik el figyelmü-
ket arról, amire aztán este minden figyelmük
összpontosul. Este megjön a Jézuska, másnap a
vallásos emberek templomba mennek, de a nem
hívôk is otthon ülnek, a családdal töltik az ün-
nepet, az ajándékokat próbálgatják, bejglit maj-
szolnak, boldog tétlenségben múlatják az idôt.
Hogy milyen nagy nap ez, azt világosan mutat-
ja, hogy még a vadászat is tabu. Másnap, 26-án
aztán a család távolabbi tagjait, az ismerôsöket
látogatjuk, jóelôre megköszöntünk Jánost-Ist-
vánt, és jó utólag Évát-Ádámot. Ennek a másfél
napnak a szentsége világos.
Ezen kívül azonban!
Karácsony elôtt mindig van egy társas vadászat.
Ilyenkor a legjobb területeket faggatják, hogy az
ünnepi asztalra bôven jusson fácánleves, nyúl-
vadas vagy vaddisznósült. Erdôs vidéken is gá-
lánsan mérik a kompetenciát. A karácsonyi
ebéd ilyenforma biztosítása a hûtôládák korá-
ban elvesztette gyakorlati értelmét. Nem veszí-
tett azonban értékébôl a hagyomány, no meg
szenvedélyünk gyakorlásának egyik értelme: az
ünnepi asztalra mi teremjük elô az ínyenc fala-
tokat. A baráti társaság érzelmileg fölkészít az
ünnepre, a vidám hangulat a jól záruló évet elô-
legezi, a bôséges zsákmány megmelengeti ün-
nepre készülô szívünket.
A boldog vadászati békeidôkben mi még 24-én
délelôtt is szoktunk tartani egy kis konyházást.
A férfiaknak akkor már úgy sincs dolguk ott-
hon, az a kis levegôzés jót tesz az esti áhítat elôtt,
a hús még melegében a fezékbe kerül. Igenám,

de az efféle vadászat számtalan veszéllyel járt.
Ha sok volt a vad, könnyen elkapott bennünket
a hév: no még csak azt a szôröst, és tényleg leg-
utolsónak hajtsuk meg a régi temetôt! Ha éppen
ellenkezôleg, nyögvenyelôs volt az eredmény, ak-
kor meg igyekeztünk  kifacsarni a napból, amit
még lehetett. És hát néha bizony 3-4 óra is lett,
mire hazakeveredtünk... Hogy ezek után mit
kaptunk otthon, azt el lehet képzelni. Különösen
annál szorult a kapca, aki még nem állította be
a fenyôfát, vagy aki a gyerekeit is magával vitte.
De gyertyagyújtásra mindig elcsitult a lôporos
hangulat.
Harmadnap estére pedig már beteltünk a sok
nehéz, fûszeres vagy édes finomsággal meg a
karosszék melegével.
Nálunk - nagyon helyesen - december 27-28. tá-
jára mindig szerveztek egy vadászatot. Erre
szinte mindenki eljött. "Jaj, de jó, végre nem kell
enni!" - nyújtóztatták tagjait a reggeli gyüleke-
zônél a vadásztársak. Mindenkinek jól esett a
séta, a metszô friss levegô, a puskaporszag, no és
volt mit mutogatni. Vadásznak a legkönnyebb
ajándékot venni: megteszi egy meleg zokni, pu-
ha sál, de lehet kötött szvetter, vastag kabát, de
akár egy vadonatúj puska is. Mindegy mi, de le-
het vele  is dicsekedni, meg avval is, akitôl kap-
tuk. "Anyósom kötötte", "a fiam hozta Bécsbôl",
"apám nekem adta", "az Asszony most nem saj-
nálta rá a pénzt". S az iróniában melegség buj-
kál. Ilyenkor kevésbé fontos a teríték nagysága,
többet számít a társaság.
Aztán amint megnyúlnak a délutáni árnyak, mi-
után már mindenki mindent megcsodált, haza-
indulunk. Sokszor el is hagyvuk az utolsó haj-
tást. S hazafelé pöfögve az autóban megelégedve
tervezgetjük a Szilvesztert. Merthogy a Karácso-
nyunk olyan szép, olyan békességes, s vadászat-
tal berámázva olyan teljes volt.

Márok Tamás

Vadászkarácsony

“települhetett” át, itt több az élelem számukra,
most menekül haza.
Kora délután, számtalan völgyön és gerincen át
követve, többször megtaláljuk sebágyát, majd
egy patak menti bokrosból úgy 350 méterre fel-
szökik. Rálövök, de elhibázom.
Elveszítjük szem elôl. Talán már hazafelé kellene
indulnunk, majd holnap folytatjuk
Ennek meg kell lennie mondja János, ezt csak
egy valami akadályozhatja meg. Mi az?
Kérdezem. Babonás vagyok, nem mondok sem-
mit válaszol.

A reggel megadta a választ: az éjjel 8-10 centis
hó esett.

Lôttek a farkasomnak, mely Pisti vadôr szerint
testvére volt annak, melyet egy héttel ezelôtt
belga vendégük lôtt meg és az aranyérmes lett.
Székelyföld. Gagy.

Dorogi Géza
a Móra Ferenc Vadásztársaság Balástya tagja
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Magunkról-magunknak

“Kihûlt a szív, elszállt a lélek,…”

Megyénk vadászai és vadgazdái nehéz
betakarítási idôszak aktív részesei ebben az
apróvad vadászati szezonban. Köszönhetjük ezt
sok tényezônek. A kicsi fácánterítékért – már
ami a természetes szaporulatot illeti - elsôsor-
ban a május végi, június eleji 3-4 napos szokat-
lanul hideg és esôs idôjárást okolhatjuk.
Hogy mezeinyúl-állományunk miért van ilyen
hullámvölgyben, annak kifejtéséhez nagyobb
oldalszámú lapra lenne szükség, de mégis
megemlítek pár tényezôt.
Száraz, forró nyár és ôszelô, a monokultúrás
gazdálkodás kialakulása a mezôgazdaságban,
valamint a mezei nyúl populáció
tehermentesítésének elmaradása. Úgy gondo-
lom, ez utóbbi kapcsán, egy kezemen megszá-
molhatom azon vadásztársaságokat, akik nem
veszik ki minden évben a maximumot nyúlál-
lományukból.
Jelentkezzenek azok a vadgazdálkodási
egységvezetôk, akik látják a tavaszi
vadgazdálkodási terv elkészítése idején az
ôsszel hasznosítható nyúlállományt, vagy bár
nem látják, hogy mi lesz ôsszel, és a vártnál
kevesebb létszámból nem hasznosítanak maxi-
mumot mondván, hogy a költségvetési kiesést
saját zsebbôl pótolják a vadásztársaság tagjai.
Ha van ilyen, akkor minden elismerés megilleti
mind a tagságot, mind pedig a vezetôséget.
A szeretet ünnepéhez közelítve még egy
tényezôt meg kell vizsgálni. Önmagunk lelki
állapotát, belsô békességünket. Milyen kedvvel,
milyen hangulatban vadászunk? Vajon számít-e
társas vadászatainkon a “több erdôzúgás”… Mi
számít nekem? 
Az, hogy én már x éve vadászom! Hajtson a
fiatal! Vagy az, hogy én is annyi tagdíjat fizetek,
mint aki régóta itt tapossa a sarat.Vagy: a nagy-
vadas területrôl érkezô vendégeknek én nem
vagyok hajlandó hajtani, mint brigádtag!
Vagy egy-egy vadkárelhárító vadászaton a
gyümölcsösben lehordhatom a vadôrt, amiért
2-3 nyúl reményében az egész brigádot mozgat-
ja a 30 hektáros almásban. Talán balgán
hangzanak ezek a gondolatok, talán van, aki
nem is érti ôket, mivel még nem találkozott
efféle felfogással, pedig sajnos ezek köztünk
élnek, bennünk vannak. Ha vastagabb a tárcám,
akkor kihûl a szív és elszáll a lélek, mint Ady
Endre írta Karácsony címû versében? Milyen az
a lélek, vagy az az etika, amibe belefér társas
vadászaton kocsiból meggurítani a földön lép-
kedô fácánkakast? Vagy egy-egy vendéggel
összelôtt kakason összeveszni, nyomdafestéket
nem tûrô hangot és kifejezést használni

házigazdaként. (Pedig akkor szépen volt fácán!) 
Sajnos azt végképp nem mondhatom, hogy
országunk nagyjai jó példát mutatnak nekünk.
Nekünk, akik adóforintjainkat karcsúbb havi
fixbôl igyekszünk a nagy közösbe betenni.
De hát lopnak a bôség kosarából is. Bizony
értetlenül állunk a több mint 150 éves gondolat
elôtt, hogy “Ki száz meg százezeret rabol, bírája
lészen annak, kit a szükség garast rabolni
kényszerít.”
Nos, ezért is van szükség arra, hogy a kevés vad
kapcsán szóljak magunkról magunknak. Igen
nehéz feladatot vállaltak a vadásztársaságok
vezetôi, hiszen gyengülô gazdasági
képességeink mellett nem javultak a vadfajok
életfeltételei sem. (Kivételt csupán a nagyvad
képez.) Hogy miért türelmetlenebb egyre az
ember, és miért érzéketlen a másik ember iránt?
Lassan elhiszem, hogy ebben ludas mind a gaz-
daság, mind a politika.
De a vadász vadászni szeretne. Montecuccoli
szerint a háborúhoz csak három dolog szük-
séges: pénz, pénz és pénz. Ha hosszú távon
akarunk aktívan részt venni a vadászatban,
akkor elôtérbe kell helyeznünk vadjaink igényét,
szükségleteit.
Tehát, vagy talán akkor vadgazdálkodni kell.
Ehhez is pénzre van szükség. Vadföldek,
csenderesek, vizes élôhelyek szükségeltetnek. El
ne higgye senki sem, hogy a vadföld-
gazdálkodás egyenlô a vadföldekrôl letakarított
gabonák befolyt árával!
Talán csak értetlenségem az oka annak, amiért
nem állok azok pártjára, akik tovább aprózták –
megyénkben is – a vadászterületeket.

ôk minden bizonnyal komolyabb
vadgazdálkodást akarnak folytatni, mint az
“anya vt”. A kisebb vadászterületeken még több
zaklatás és sokkhatás éri a vadat. Talán csak
relatíve, de ezt apróvadunk a bôrén fogja érezni,
mint mi a gázár-igazítást.
Úgy gondolom, önzésünk és a csak magunkkal
való törôdés már régi keletû.
De talán most karácsony táján kicsit nézzen ki-
ki önmagába! Az a szeretet-nyilvánítás, mely
2006. évvel ezelôtt megtörtént, adjon erôt és
szeretetet önmagunk és egymás elviseléséhez,
sôt megbecsüléséhez. S ebben benne lehet
vadászatunk és vadgazdálkodásunk is. A már
idézett Ady vers utolsó soraival kívánok minden
kedves olvasónak boldog és szeretetet egymás
felé árasztó karácsonyt:

“Rommá dôlt a Messiás háza.
Tanítása, erkölcse veszve…
Óh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...”

De hogy miért is ragadtam tollat? Erre a választ
Eötvös József: Én is szeretném címû versének
utolsó gondolata adja meg:

“Kit nem hevít korának érzeménye,
szakítsa ketté lantja húrjait!”

Karácsonyi üdv a vadásznak!

Pongó Gyula

Tisza-parti teríték
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APRÓKA
Hatástalanított, nem engedélyköteles, 1927.
évben gyártott Belga "BAYARD" 12 cal. dupla
sörétes vadászfegyver eredeti vésetekkel
gyûjtônek eladó. 30/291-60-34 Dorogi.

Vadászfegyver! Vegyes csövû 0,22/20 cal.
(felfúratható) "SAVAGE" - USA vadászpuska
2014-ig érvényes mûszakival, levehetô 3-9×40
távcsôvel belôve eladó. 30/291-6034 Dorogi

Vadtápsó 5 kg-os mikroelemekkel dúsított. Kul-
lancsot, orrbagócsot, egyéb parazitákat távol
tartja a vadtól, utódnevelési, agancsnövelô
idôszakban nélkülözhetetlen. Újdonság!!! Ken-
hetô tubusos-dobozos és különféle vadtápok
kaphatók: Szeged, Szabadkai u. 88. TÁP BOLT.
Tel.: 30/291-6034 Dorogi

"Trófea" Kiskocsma nyílt Szegeden a Szabadkai
út 88. alatt. Minden betérô vadászcimborát 1
kupica vadászitallal látunk vendégül! Bográcsos,
zenés rendezvényt vállalunk 20 személyig.

"Látogassa megújult honlapunkat:
www.vadaszat-mora.atw.hu !

Balástyai Móra F. Vadásztársaság

Házilag készített, rendôrség által elfogadott
fegyverszekrény eladó. 30/291-6034 Dorogi

FÉG BOCK 12-es eladó vagy 0,22-re cserélném.
Tel.: 30/544-5628 Csepi.

Hajdanában, mondhatni a "régi szép idôkben",
de pontosítva az 1800-as években nemes tradí-
ció volt a szomszédos Arad és Bihar megyékben
Szent Hubertus ünnepének (november 3.) mél-
tó, vadászias megünneplése. Az ünnep napján
nagyszabású disznóhajtásokra kaptak meghí-
vást a régió Nimródjai és távoli vadászbarátok.
A szép vadászhagyományhoz kapcsolódott egy
hiedelem; aki nem jelent meg e nagyterítékû va-
dászaton, az ne is várjon vadászszerencsét a sze-
zonra az égiektôl!

Régi jó szokást megelevenítve vadásztársasá-
gom, a Földeáki Dózsa Vadásztársaság 2005-tôl
Szent Hubertus napján minden évben ünnepi
vadászatot rendez tagjai számára, függetlenül
attól, hogy november 3-a milyen napra esik. A
hagyományteremtô évben Kopjafát állítottunk
elhunyt vadásztársaink, elôdeink emlékére. Az
avatásra, emlékezésre meghívtuk hozzátartozói-
kat. Az ünnep és emlékezés összekapcsolása
magából a naptárból következett. November 1-
je Mindenszentek Ünnepe, 2-dika Halottak
Napja, 3-dika Szent Hubertus Ünnepe. Tavaly
ünnepi vadászatunk napjára szép idôt rendelt
védôszentünk. Jó hangulatú vadászat parádés
nyúl-, és kakaslövésekkel délre szép terítéket
eredményezett. Az ünnep jelentôségéhez méltó-
an koreografált színvonalas avatóünnepség és
koszorúzás után - melyen megjelentek a hozzá-
tartozók, a régió polgármesterei, jegyzôi, törté-
nelmi egyházak képviselôi, vadászvezetôi, va-
dászújságírók, vadászírók, vadászaink - a kürt-
szó elcsendesedésével vadászmesterünk sorban
felolvasta elhunyt barátaink nevét, és hozzátar-
tozójuk átvehette az ünnepi vadászrészt. Meg-

Hagyomány „ápolás-teremtés“
Szent Hubertus Ünnepén

ható volt a rendhagyó terítékbontás, újra hall-
hattuk azokat a sokszor terítékhez szólított, de
már oly rég felolvasott, számunkra drága neve-
ket.A terítékbontást állófogadás követe, sok régi
szép emlék felidézésével. A hozzátartozókat már
a meghívóval kértük, hozzanak régi vadászfotó-
kat barátainkról, melyek a beszélgetések fonalát
újra-újra szép kalandok felidézése felé sodor-
ták, és scanner-technikával, a képek elektroni-
kus rögzítésével egy páratlan fotóalbum szüle-
tett. Számomra a legnagyobb elismerés a ren-

dezvény kapcsán az volt, hogy egy idôs néni
odalépett hozzám, és azt mondta:
- A Jó Isten áldja meg magukat! Én ezekkel az
asszonyokkal már vagy húsz éve nem találkoz-
tam így, pedig régen együtt kopasztottuk a fácá-
nokat vadászvacsorák elôtt; köszönöm! 
Mindkettônk szemébe könny szökött, megölel-
tem, de szégyelltem megkérdezni, kinek a hoz-
zátartozója. Most 2006. év ünnepén is csodás
vadászattal ajándékozott meg Szent Hubertus
minket, és a mécsesek már Halottak Napjától
égtek a Kopjafánál. A teríték mellett elhangzott
kürtszó után ismét elhelyeztük az emlékezés és
kegyelet virágait.
Hiszem, hogy az immáron minden esztendôben
megtartott ünnepi vadászatunkkor az örök
vadászmezôkön barátaink velünk vadásznak, és
az azt követô Kopjafa-koszorúzáskor velünk
emlékeznek. Vallom, hogy mai rohanó vilá-
gunknak, és a "VADÁSZATNAK" szüksége lehet,
szüksége van ilyen pillanatokra.
Földeák, 2006. Adventjén.

Baranyi László

A Földeáki Dózsa Vt. pályázatot hirdet hiva-
tásos vadászi állás betöltésére. A jelentkezé-
seket levélben, két példányban kell benyújtani
2007. január 15-ig, a t. címére: 6922 Földeák,
Pf. 8.A borítékra írják rá: VADÔRPÁLYÁZAT.
A jelentkezés feltételei: középfokú vadgaz-

dálkodási végzettség, érettségi bizonyít-
vány, gépjármûvezetôi engedély.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a végzett-
séget igazoló okiratok hiteles másolatát,
fényképes szakmai önéletrajzot

Az elbírásánál elônyt jelent:
ôzgazdálkodásban, apróvad-gazdálkodás-
ban szerzett gyakorlat, idegennyelv-isme-
ret (német, olasz, angol) vadászkürtös
gyakorlat, számító-gépkezelési ismeret,
szakmai referencia, a házastárs részérôl
vadászház gondnoki teendôk vállalása.

Szolgálati lakás megoldható, fizetés megegye-
zés szerint.
Érdeklôdni: Baranyi László, vt. titkár,

30/958-0603.
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NIKE sörétes akció a fácán szezonra

RWS FÁCÁN sörétes lõszer 36 gr.

34 Ft/db

59 Ft/db 

CANADIAN 
11.990,- Ft

CORTINA 
15.990,- Ft

COLUMBUS 
15.990,- Ft

EXPLORER 
23.990,- Ft

CENTAURO 
28.990,- Ft

Magnum
vadászkatalógus

600 Ft/db
+postaköltség
Rendelés felvé-
tel: 62/248-768

KIEMELT AJÁNLAT:

Karácsonyra vadászokank természetjáróknak nálunk vásároljon ajándékot! a hirdetés felmutatójának - 10% a teljes árukészletre!

HHIIRRDDEETTÉÉSS FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJÁÁNNAAKK

--  1100%%  
HHIIRRDDEETTÉÉSS FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJÁÁNNAAKK

--  1100%%  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag új évet  kíván a STIHL!

STIHL szakkereskedések a megyében:
Szeged, Pozsonyi Ignác u. 12. Makó, Aradi út 99. Hódmezõvásárhely, Szántó K. J. u. 49.
Tel/Fax: 62/ 423-031 Tel: 20/9413-414 Tel./Fax: 62/ 533-934

6800 Hódmezôvásárhely,  Andrássy u. 32. Tel.: +36 62 248-768

Mobil: +36 30 9580-603 www.hargitajagd.hu, E-mail: hargitajagd@invitel.hu

Januártól rendelhetõ a BAIKAL ARTEMIDE
duplagolyós vadászfegyver 30-06 kaliberben.

Ára: 180.000,-Ft
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RWS evolution
7x64 és 30.06 golyós

lõszerek

Szeged, Kossuth L. sgt. 21.  Tel.: 62/ 424-342
Nyitvatartás: hétfôtôl-péntekig: 8 - 17 óráig

szombaton:          8 - 12 óráig

TAJGA MELLÉNY

EXTREME NADRÁG

RUDOLF PULÓVER

FLANEL ING

FLEECE-WIND KABÁT


